
 
 

 
Kom med til familiekursus 2021 

på  
Fredericia vandrerhjem 

 
www.fredericia-danhostel.dk 

Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia 
 

Fredag d. 24. sept. –  søndag d. 26. september 2021 
 
 

Hvor skal vi mødes?  Fredericia vandrerhjem 
Endnu engang udnytter vi Fredericia Vandrerhjems mange skønne muligheder og flotte omgivelser 
 
Hvornår skal vi mødes? Fredag den 24. September Kl. 18.30 til aftensmad  

Indtjekning fra kl. 15.00 – kom gerne når du kan! 
 
 - Hvornår slutter det? Søndag den 26. September 2021 

Udtjekning kl. 10.00 
 

Hvad skal vi lave:  Spille lidt af hvert og traditionen tro vores familierundbold, evt. bålhygge fredag 
aften, spise god mad og hygge -  måske har du en ide! 
 

Hvis det kan lade sig gøre laver vi en badminton/bordtennis turneringlørdag! – husk sportstøj og 
evt. ketcher/bat. 

 
Særskilt program for særligt udvalgte ☺ LØRDAG kl. 10.00 – 21.00 
I år har vi også inviteret medlemmer og andre med galaktosæmi, som måske ikke har været med 
til foreningens træf før. Overlæge Allan Lund på Rigshospitalet har hjulpet os med at sende 
invitationen ud – så alle får muligheden for at opleve, hvordan det er at have et fællesskab i form 
af en patientforening. 
 

På lørdagens særskilte program er bl.a.: 
”Spørg Birgitte alt om Galaktosæmi” ( Birgitte er læge og har en datter med galaktosæmi) 
Forældre-café med erfaringsudveksling 
Hvad kan din forening gøre for dig, og er det nu så vigtigt at være med i et netværk? 
Opdag brugbare netværk til hjælp i det offentlige system  
Og meget mere.  
Vi glæder os meget til at se så mange som muligt. 
Det er gratis at være med til lørdagens program for de særligt inviterede og overnatning kan også 
arrangeres. Kontakt gerne Gitte ved spørgsmål angående overnatning og andet. (se nedenfro) 
 

Program udleveres ved ankomst ☺ 
 

 

 

 

 

http://www.fredericia-danhostel.dk/


 

Hvad koster det? Kun 300 kr. pr. Person (betales ved tilmelding!) 

 

Hvordan melder jeg mig til? På hjemmesiden www.galaktosaemi.dk - senest den 20 . August, men 
gerne i dag! 

 

Hvorfor skal jeg med? ..fordi vi har det super fedt sammen og  foreningen er min ”familie” 

 

Hvad skal jeg huske? Gerne sportstøj, udetøj, nattøj og tandbørste…..:-) 

Har du ideer, laktosefrie smagsprøver, oplevelser, ”what-ever”, som du vil dele med os andre – så 

tag det med til weekendens ”IDÉ-bord”! 

 

Praktisk : Der er sengelinned/håndklæde på Fredericia vandrerhjem – parat til dig. 

 

Hvordan kommer man der til ?  

Hvis du har behov for at blive hentet på stationen, så kontakt os på mailen! 

 

Hvem kan jeg spørge, hvis jeg har spørgsmål? 

For eksempel Gitte, email gitteoes@gmail.com 

 

Vi glæder os til at se dig! 

bedste hilsner fra Bestyrelsen ☺ 

 

http://www.galaktosaemi.dk/
mailto:gitteoes@gmail.com

